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В един топъл пролетен ден в средата 
на месец април, Асен Костов – българин от 
ромски произход, спря старият си очукан 
пикап на прашния селски път до „Мочурли-
вото гето”.

Тук вече бяха изникнали десетина схлу-
пени бараки, построени от няколкото ром-
ски семейства, които бяха дошли по-рано и 
се бяха заселили в този район. 

В началото на месец май, когато пролетта 
беше в своя разгар, Пена Костова със силни 
болезнени контракции роди осмото си дете.

Тъй като бебчето се роди в навечери-
ето на Гергьовден, родителите го кръстиха 
Георги. 

Пена, беше щастлива. За разлика от дру-
гите си деца, към новороденото изпитваше 
някаква странна привързаност.

Когато остана сама в стаята, започна 
внимателно да оглежда детето си. Искаше 
да е сигурна, че всичко си му е наред. Не 
откри нищо особено, освен голяма кафява 
бенка на лявото му рамо. Същата като тази 
която и тя самата имаше по рождение.

Радостта беше неописуема, но не така се 
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чувстваше в този ден бащата. Единствен 
той сякаш не беше щастлив. Обикаляше 
из двора намусен и нещо си мърмореше. 
Той имаше друга мечта, която за съжале-
ние не се сбъдна. Искаше му се новоро-
деното да е момиче, като първите им две 
рожби. Още преди жена му да роди, Асен 
непрекъснато повтаряше, че домът им 
няма нужда от повече момчета. По него-
во лично мнение момичетата по-лесно 
се отглеждаха. Освен това, бяха от пол-
за за майките си в домакинската работа. 
Най-важната причина обаче според него 
беше тази, че един ден когато порасне-
ха, можеха да бъдат продадени на пазара 
като булки и то срещу много пари.

Сега, бесен на съдбата обиколяше из 
двора и псуваше. Пиеше му се ракия, но 
нямаше пари. Беше ги дал на жена си, а в 
този момент не искаше да я вижда, сякаш 
тя му бе виновна за това, че им се е родил 
син.
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    *

Наскоро след като построи къщата, Асен 
успя с помощта на един познат да си наме-
ри работа като строител.

В бригадата, освен него имаше още два-
ма работника от малцинствата. Един ден, 
след като приключиха работата си за деня, 
Асен ги извика настрани и ги помоли да ос-
танат. Нуждаеше се от съвет.

—    Стояне  – обърна се той най-напред 
към по-възрастния. – Откакто Георги се е 
родил, една мисъл непрекъснато ме човър-
ка. Чувал съм, че имало хора от „нашите”, 
които се занимавали с продажба на деца. 
Искам да продам новородения си син. Той 
вече стана на три месеца и е добре офор-
мен. Рус е и е със светли очи. Не боледува и 
добре се храни. Сигурно ще се намери ня-
кое семейство, което да го вземе. Знаеш ли 
нещо по този въпрос? Как стават тези неща?

—    Асене, в нашето село има такъв чо-
век – намеси се другият. – Познавам го лич-
но. Казва се Димо, но всички го знаят с пря-
кора „Пиявицата” и съм сигурен, че може 
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да помогне. Занимава се, с какво ли не. 
Два пъти е лежал в затвора, но щом изле-
зе от там, продължава с далаверите. Има 
връзки в София и както съм чувал, за него 
няма пречки и закони. 

                      *

Разположен в най-южната част на 
Норвегия, град Мандал винаги е бил при-
тегателен център за туристите от цял свят. 
Приказните плажове ограждащи от всич-
ки страни крайбрежието още от пръв по-
глед опияняваха и най-претенциозните 
почитатели на романтиката, чистият въз-
дух и тишината. Вечнозелените масиви, 
фиордите и пълноводната река Марна, 
от векове е създавала неповторим чар, 
запленяваща всеки човек докоснал се до 
това райско природно кътче на Сканди-
навския полуостров.

Днес, в гробищния парк на града се 
бяха събрали членовете на семейство 
Нансен и още неколцина техни приятели. 
На този ден се навършваше една година 
от смъртта на Мери Нансен. Тя беше не 
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само изключителна съпруга и майка, но и 
видна общественичка.    

Съпругът и́ – Ларс Нансен, въпреки че 
скоро щеше да навърши шейсет и пет годи-
ни, беше доста запазен за възрастта си. 

Най-голяма беше дъщеря им, Елза. Пи-
тър, беше по-големият син, а малкият им 
син – Свен, в момента беше последна го-
дина в техническия университет в града и 
скоро му предстоеше дипломиране.  

                        *

Един ден по време на почивката, точ-
но когато всички от бригадата бяха седна-
ли под едно дърво да обядват, пристигна 
Пиявицата. Както винаги и този път беше с 
автомобила си. Излезе демонстративно от 
колата и с пръст извика Асен при себе си. 
На мига ромът остави нагризаната си филия 
и се яви пред своя „благодетел”.

— Асене, аз съм готов, а ти? Ще правим 
ли сделката или вече се отказа?

— Как да съм се отказал? – смутолеви 
строителят и безпричинно започна да трие 
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грубите си ръце в панталона.
— Добре. Каза ли на жена си?
— Не, не съм. Мисля, че е по-добре да 

не знае.
— Абе, ти нормален ли си? Как ще из-

ведеш детето без тя да разбере?
— Ами... още не съм решил, но ще на-

меря начин.
— Слушай, ти на мен тези не ми ги 

разправяй! Знаеш ли на колко такива 
като теб съм попадал? Жена ти разбере 
ли, ще опищи махалата и всички съседи 
ще довтасат... Добре. Щом не си и́ казал, 
ще измисля друг начин... Изчакай ме тук!

Димо отиде до колата. Взе нещо от 
там и веднага се върна.

— Ето, вземи това шишенце. В него 
има упойващ разтвор. Довечера дока-
то вечеряте, сипи в чинията на жена ти 
няколко капки, но гледай никой да не те 
види. След половин час разтворът ще за-
почне да действа и жена ти ще заспи не-
пробудно. Аз ще бъда отвън до къщата ти 
в десет часа и ще те чакам да ми донесеш 
детето. Разбрахме ли се?



� 9 �

— Да, разбрахме се, ама... парите кога 
ще получа?

— Като взема детето, ще ти дам парите. 
Ясно ли ти е всичко?

— Да. Ясно ми е.
— Хубаво. Хайде сега отивай да рабо-

тиш... И гледай да не изпортиш нещо, защо-
то втори такъв случай няма да има!

— Да... да. Добре...

                 *

Същата вечер спазвайки уговорката, 
Асен стана и тихо влезе в другата стая. По-
чака известно време за да се убеди, че жена 
му спи дълбоко, взе невръстното дете, уви 
го в едно одеяло и тихо излезе.

Пиявицата беше смушил колата си зад 
няколко големи храста израсли встрани от 
пътя, а самият той чакаше и се озърташе. 
Като видя, че дворната врата се отваря, той 
се приближи и каза:

— Асене, в този плик са обещаните хи-
ляда и петстотин лева. Прибери го, а на мен 
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дай детето. От този момент нататък нито те 
знам, нито те познавам. Забрави́ за случи-
лото се и никога не ме търси! Разбра ли ме?

— Да. Разбрах. 
Пиявицата подаде плика с парите, взе 

повитото дете и внимателно го положи 
на задната седалка. Без да включва свет-
лините на колата, запали двигателя и по-
тегли.

Асен, стоеше на пътя и стискаше пли-
ка. Не му се прибираше вкъщи. Тръгна 
бавно по прашния път гледайки безо-
блачното небе и луната, която сякаш за-
говорничешки му намигаше.

— Свърши се...  – прошепна си той. – 
Сега по-лесно ще посрещнем нуждите. 
Децата ще могат да отидат на училище. 
Пена ще се захване с градината и ще ходи 
на селския пазар да продава стоката. Е, 
Гошко няма да го има, но какво пък? Ще 
ни е мъчно два – три дни и ще ни мине. 
Както го е нямало до сега, така пак няма 
да го има...
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     *

На около сто и петдесет километра се-
верно от гръцката столица се намира мал-
кото китно градче Атала́нти.

Разположено в подножието на планински 
хребет спускащ се от югозапад, а на изток гра-
ничещо с курортното селище Ска́ла застрое-
но в един от заливите на Егейско море, това 
място предлагаше чудесни условия за почив-
ка и отдих на туристите от цял свят.  

Прекрасните климатични условия и 
близостта му до Атина, създаваха условия 
за непрекъснат икономически и стопански 
растеж на региона.

Точно това място избраха в края на 1989 
година много български и албански ими-
гранти.  

След първите българи заселили се тук, 
започнаха да прииждат и много български 
роми. Региона беше богат и предлагаше ра-
бота за всички имигранти. Специалистите 
от тях влязоха в заводите и предприятията, 
а останалите се заеха със селскостопанска 
работа. Намериха се обаче и такива кои-
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то свикнали на лесни печалби, веднага 
се свързаха с местните  контрабандисти 
и наркотрафиканти, сводниците и търго-
вците на невръстни деца. Включиха се в 
мрежата от канали обхващащи терито-
рията на целия Балкански полуостров. 
Центърът на организираната престъпна 
група се намираше в луксозен комплекс 
в самия край на Ска́ла и се управляваше 
от Сицилианската мафия. В комплекса се 
подвизаваха предимно лица от крими-
налния контингент, но така също лекари, 
прависти, бивши полицаи и социални ра-
ботници. 

                   *
Димо Пиявицата, познаваше каналите 

и от години „работеше” с такива типове. 
Още щом разбра за намеренията, Асен 
да продаде детето си, веднага се свърза 
с човек от групата и уговори сделката. 
Не трябваше да се бърза. Най-малката 
грешка можеше да провали операцията, 
а това щеше да изпрати зад решетките на 
затворите много хора.  
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                 *

Пена, не помнеше през живота си да се 
е успивала, но днес се събуди едва когато 
слънцето се беше вдигнало над хоризонта. 
Главата я болеше. Ушите и́ бучаха и едвам 
стана.

„Оле, Гошко сигурно е примрял от глад? 
Горкото детенце, дори не плаче, толкова е 
кротък. На мама синчето.”

Отиде до неговото легло и отметна за-
вивката.

„Боже мой!” – извика с все сила тя. – 
„Къде е детето?”

Веднага изхвърча от стаята и като обез-
умяла се разкрещя:

— Деца, къде сте? Вие ли взехте Гошко?
Изскочи на двора, но нямаше никого. 

Хукна по улиците, крещейки: „Тези деца са 
луди! Как може да изведат това малко дете 
навън? Само да ги пипна, хубаво ще ги на-
пердаша!”

Тичайки, стигна до сметището. Съзря ги 
и от далече започна да ги вика и кълне. Де-
цата уплашени от вида на майка си дотър-
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чаха на мига.
— Какво става мамо? Защо си се раз-

крещяла? – попита Станка – по-голямата 
от дъщерите и́.

— Къде е Гошко? С вас ли сте го изве-
ли? Казвайте бързо!

— Как така ще го изведем, та той е 
още бебе? От снощи не сме го виждали. 
Нали спи при тебе?

Ох, не издържам! Сигурно баща ви 
го е взел със себе си на работата. Има ли 
акъл тоя човек?! Ще го науча аз, само да 
се прибере...

            *
        

Свен, се събуди с повишено настрое-
ние. Чувстваше в душата си някакво спо-
койствие и лекота. Взе си душ, облече се и 
седна за последно преди да напусне дома 
си. Отново се замисли: „Може би мама и 
татко по някакъв начин също се радват, 
че животът ми се подрежда... Благодаря 
ви за подкрепата, скъпи мои! Благодаря 
ви за всичко което сте направили за мен. 
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Завинаги ще останете в сърцето ми...”
Взе си пътната чанта и огледа за послед-

но. Набра кода на охранителната система, 
заключи отвън и тръгна.

Нямаше представа кога отново щеше да 
прекрачи този праг, но дори и пуста къщата 
щеше да пази спомените от отминалите дни.

           *

Целият ден, Асен беше като унесен. В 
главата му се въртяха най-различни мисли 
и каквото подхванеше, все не му вървеше. 

Бригадирът забеляза тази промяна и го 
смъмра:

— Асене, ти да не би да не си изтрез-
нял от снощи? Какво се въртиш, като обра́н 
евреин? Не мога да те позная. Или работи́, 
или се пръждосвай! Знаеш, че скоро тряб-
ва да „замразяваме” обекта, а ти цял ден се 
мотаеш. Ще те потърпя още малко и ще те 
изгоня! Разбра ли ме?

— Да, шефе. Извинявай, но имам лични 
проблеми.

— Слушай! Всеки си има проблеми, но 
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не тук е мястото да ги решаваме! Хващай 
се веднага на работа и не ми се обяснявай!

— Добре, шефе.
В края на работния ден, ромът скон-

фузено се раздели с колегите си и затътри 
крака към дома си. Преди да се прибере, 
мина през кръчмата и на крак изпи две 
мастики. Купи си пакет цигари въпреки, че 
от три години не беше пушил. Навън вече 
беше съвсем тъмно. Запали цигара и бавно 
тръгна към вкъщи. Знаеше там какво го оч-
аква и затова се опитваше колкото се може 
повече да отложи времето до кавгата.

Пред врата изтупа галошите си от пра-
хта и тъкмо да отвори, на прага се появи 
Пена.

— Ела ми тука! Защо си взел Гошко със 
себе си? – подхвана го тя, но като видя, че 
ръцете му са празни, изтръпна. – Къде е 
детето? 

— Чакай да вляза и ще ти обясня – из-
блъска я Асен и влезе.

— Какво ще ми обясняваш? – разкре-
щя се жената. – Къде е детето? Казвай 
бързо!
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— Добре, де. Ще ти кажа. Само се успо-
кой.

— Не ми казвай да се успокоя, а ми от-
говори!

— Виж какво Пено,... продадох го.
— Какво?! Я повтори, че не разбрах! 

Какво си направил?
— Трябват ни пари и затова го прода-

дох. Виж другите ни деца, а пък и ние едва 
свързваме двата края. Трепя се от сутрин до 
вечер, но парите все не стигат. Живеем като 
скотове.

— И... какво? Продаде го, така ли?
— Да, продадох го за хиляда и петстотин 

лева. – Натърти той на сумата, като мисле-
ше, че това ще успокои жена му. След това 
влезе в стаята в която спеше, бръкна под 
възглавницата и измъкна обемистия плик. 
Разкъса го и започна да хвърля парите във 
въздуха. – На, вземи ги всичките! На мен 
не ми трябват, но децата ни имат нужда от 
храна и дрехи. Ето виж, сега хем няма да се 
мъчим с това бебе, хем ще си набавим ня-
кои неща. След по-малко от три месеца ще 
дойде Коледа и ще ни трябват пари. Разби-
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раш ли за какво ти говоря? Какво толко-
ва е станало? Още си млада, ще родиш и 
други деца...

Жената гледаше втрещено и не може-
ше да повярва. Новината така я порази, 
че дори не можеше да се разплаче. 

— Идиот мръсен, ти разбираш ли как-
во си направил?! – разкрещя се отново 
тя. – Не ми трябват тия пусти пари! Ще те 
убия, гадно копеле!

— Кого ще убиеш ти, ма? – изкрещя 
на свой ред мъжът и така я удари с юмрук 
в лицето, че тя залитна назад и се стропо-
ли на земята. Той изчака за момент и като 
видя, че се опитва да се изправи, стовари 
още един юмрук в главата и́. – Кого за-
плашваш ти, ма?! Не ти, аз ще те убия!

Децата бяха открехнали леко вратата 
на кухнята и смълчани от уплаха наблю-
даваха случващото се.  

Жената все пак преодоля болката и се 
изправи. Изблъска мъжа си, влезе в кух-
нята и пред погледа на стъписаните си 
деца, грабна от мивката един нож. Съпру-
гът и́ я последва и псувайки с все сила, се 
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опита да измъкне ножа от ръцете и́. Тя оба-
че рязко се извърна и острието се заби пра-
во в сърцето на съпруга и́. Мъжът се свлече 
на пода облян в кръв. Децата се разпищяха 
и побягнаха в другата стая. Ужасена, Пена 
се отпусна на един стол. Сега вече болката 
отстъпи място на чувствата и тя се разрева 
на глас. Гледаше безпомощното тяло на съ-
пруга си, с нож забит между ребрата и про-
клинаше съдбата си.  След около половин 
час се успокои. Заключи вратата на кухнята 
и отиде в стаята при децата си. Седна между 
тях, прегърна ги и каза:

—    Скъпи мои дечица, тази вечер стана-
хте свидетели на жестока кавга   между мен 
и баща ви. Добре знаете каква е причината, 
но относно трагедията нямам вина. Обичах 
баща ви и не съм имала намерение да го на-
раня, но се случи. Въпреки че се грижеше за 
всички нас, не мога да оправдая постъпката 
му. Дори животните не изхвърлят децата си, 
а той си позволи да продаде братчето ви. Не 
мога да си обясня как е могъл да го напра-
ви...  Сега вие се успокойте. Най-напред иде-
те да съберете парите и елате отново тук.
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Когато се върнаха, тя продължи:
— Станке, ти си най-голяма от всич-

ки и затова искам от сега нататък ти да се 
грижиш за братята и сестра си. Ще им бъ-
деш като майка. Ще ги пазиш и закриляш 
както аз съм се грижела за вас. От тези 
пари ще взема сто лева, а останалите да 
стоят при теб. Ще ги харчиш разумно и 
пестеливо. Не трябва да оставате без хра-
на и топли обувки, но за друго не харчи́! 
Сега елате с мен да пренесем от кухня-
та храната и котлона. Друго не ви трябва. 
Ключа нека да остане на вратата, но няма 
да влизате в кухнята. Нямате повече ра-
бота там. Станке, от теб искам още на су-
тринта да отидеш при полицая на селото 
и да му разкажеш всичко което се случи 
тази вечер, и то с най-големи подробнос-
ти. Той знае какво трябва да прави. Деца, 
разбрахме ли се по всички въпроси?

— Да – отговориха в хор те.
— Добре...  Сега идва най-трудният 

момент. Много ми е тежко, но трябва да 
се разделим. 

— Защо мамо?  Защо трябва да ни из-
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оставиш? – попита най-малкият.
— Чуйте ме. Аз убих баща ви. Ако ме за-

ловят, ще ме тикнат в затвора за дълго. Пак 
няма да сме заедно, а и навсякъде ще гово-
рят, че майка ви е в затвора. Станке, ето взе-
ми моя телефон. Искам много да го пазиш. 
Единствено аз ще ти се обаждам понякога, 
но ти няма да ме търсиш. Никой не трябва 
да знае къде се намирам. В картата на теле-
фона има много минути за разговор, но ко-
гато намалеят ще отидеш в някой магазин 
и ще поискаш да ти я презаверя́т. Внима-
вай само да не бъде сменен номерът! Това 
е много важно, за да мога да ти се обаждам. 
Ако случайно от полицията открият теле-
фона и искат да ти го отнемат, извади тай-
но картата и я пази́. По-късно ще си купиш 
друг телефон „на старо” и ще поставиш кар-
тата. На всяка цена трябва да имам връзка с 
теб, а от теб ще научавам какво се случва с 
братята и сестрите ти. Разбра ли ме? 

— Разбрах, мамо. Не се притеснявай за 
нас. Аз ще се грижа за братята и сестрите 
ми. Бъди спокойна.

— Добре, миличка. Вярвам ти.



� 22 �

Децата отново се разплакаха но бяха в 
безизходица. Майка им беше права. Раз-
бираха я и не искаха да лежи в затвора.

Повече думи не бяха нужни.
Пена събра част от дрехите си в една 

торба, облече закърпеното си палто и по-
кри главата си с вълнена забрадка.

Преди да тръгне, за последно прегър-
на всяко едно от децата си и просълзена 
прошепна:

— Дечица, много ви обичам и винаги 
мислено ще бъда с вас. Грижете се един 
за друг и вярвайте в доброто. Ако е рекъл 
Господ, един ден отново ще се съберем...

Излезе и затвори вратата зад себе си. 
Навън беше задухал студен есенен вятър, 
който проникна през захабеното палто 
на жената и я накара да потрепери.  

В къщата останаха разплаканите и́ 
деца и един студен труп – тленните остан-
ки на човека, който Пена безкрайно оби-
чаше и на когото вярваше. Но този, който 
с безразсъдната си постъпка почерни жи-
вота на цялото си семейство.
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                   *

Според уговорката постигната с техниче-
ския директор на „Волво” в Гьотеборг г-н Ас-
плунд, младият инженер Свен Нансен беше 
назначен на работа в завода. Започна като 
началник на участъка за сглобяване, дефек-
тация, комплектоване и монтаж на скорост-
ни кутии и кормилно управление. Механи-
ците с които му предстоеше да работи бяха 
младежи почти на неговата възраст и още от 
първия ден успя да се сближи с тях.    

Пролетта в столицата на Западна Шве-
ция – Гьотеборг, настъпи сякаш изведнъж. 
Студеният североизточен вятър утихна и 
смени посоката си от запад. Веднага се усе-
ти влиянието на топлият Гълфстрийм, носен 
от Северноатлантическото течение. Само 
за няколко дни снегът се стопи и темпера-
турата на въздуха започна да се покачва. 
Пъстроперите полярни птици изпълниха 
небосвода. Площадите, парковете и много-
бройните канали се изпълниха с хора, на-
слаждаващи се на слънчевия блян и напъ-
пилите пролетни цветя.
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След работа, Свен също обичаше да 
се разхожда по крайбрежните булеварди 
със замечтан поглед вперен в съседните 
острови и архепелази. Седмица след за-
почване на работа в завода, по настоява-
не на г-н Асплунд, той се премести в едно 
от фирмените общежития. Апартаментът 
не беше особено голям, но напълно дос-
татъчен за ерген като него. По-важното в 
случая беше, че от тук до завода се стига-
ше за не повече от десет минути. 

Животът на младия мъж изведнъж се 
нареди. Имаше си всичко: съвременно 
жилище, работа за която мечтаеше, стра-
хотен колектив и добро заплащане. Всич-
ко беше прекрасно. Единственото нещо 
което му тежеше беше самотата, особено 
в почивните дни, когато хората семейно 
излизаха на пикник и се веселяха. Тези дни 
най-много му тежаха. Струваха му се дъл-
ги и безполезни. До късно се излежаваше 
в леглото и четеше, а след това безцелно 
обикаляеше по тихите странични улич-
ки. Понякога сядаше на някоя пейка край 
брега на морето и съзерцавайки краси-
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вата природа, се пренасяше в спомените си 
или даваше свобода на фантазията си. 

                    *

На 6-ти юни, тържествено бе отбелязан 
Националният празник на Кралство Швеция.

Централната улица на Гьотеборг беше 
празнично украсена. Мажоретки откриха 
церемонията на площада пред кметството, 
а след тях последва парад на Националните 
въоръжени сили на страната. Осветени бяха 
бойните знамена и Кралският флаг. Слънче-
вото и топло време, допълнително повиши 
прекрасното настроение на хората.

По стара традиция, семейство Карлсон 
покани зет си – Алфред и няколко приятел-
ски семейства, за да се почерпят за празни-
ка. Сред поканените беше и Свен.

След като се настаниха в двора на къ-
щата, домакинът вдигна тост за „Шведското 
знаме”. Разговорите се въртяха все около 
празника и величавото минало на страната. 

Свен и Клара /дъщерята на г-н и г-жа 
Карлсон/, тайно разменяха погледи и въ-
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преки че им беше скучно, се примирява-
ха със семейната традиция.

В един момент, когато никой не оч-
акваше да се случи нещо подобно, Свен 
стана и отиде до Клара. Извади от джоба 
си малка кадифена кутийка и каза:

Мила госпожице, в знак на пламенна-
та си любов която изпитвам, те моля да се 
омъжиш за мен.

Настъпи тишина. Младата дама стана 
права. Пое кутийката и бавно я отвори. 
След това огледа присъстващите и с грей-
нало от вълнение лице каза:

Приемам предложението ти, Свен. 
Ще се омъжа за теб.

Месец по-късно, от църквата „Оскар 
Фредрик” се разнесе камбанен звън, оз-
наменуващ тържественото бракосъчета-
ние между Свен и Клара.

               *                   
                       
Топлият Средиземноморски климат 

и многобройните крайморски хотели и 
таверни в Южна Гърция, винаги са били 



� 27 �

предпочитано място за отдих. Всяка година, 
особено през летния сезон, туристи от цял 
свят пристигаха тук за да се насладят на архи-
тектурните шедьоври на древна Елада, да се 
къпят в чистите води на Егейско море и да се 
потопят в кипящия нощен живот на страната. 

Курортните комплекси в района на 
Ска́ла също бяха пълни. Високите сенчес-
ти палми, мекият пясък и спокойното море, 
предлагаха уют и спокойствие на летовни-
ците от всяка възраст. 

Не така изглеждаха нещата в затворе-
ния комплекс „Сентрал поинт”. Зад стени-
те на триетажната стъклена фасада царяха 
деспотични правила, които трябваше без-
прикословно да бъдат спазвани от всички 
обитатели на комплекса.

Едната част от сградата беше изпълнена 
с офиси на банкери, адвокати и корумпира-
ни политици. Другата част беше малко по-
особена, но строго охранявана. В призем-
ния етаж имаше две лаборатории и няколко 
цеха, в които се произвеждаха амфетамини 
и синтетична дрога. Вторият етаж предста-
вляваше детски център, който включваше 
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детска градина, начално училище, спор-
тен салон с басейн, обща спалня и сто-
лова. Третият етаж беше особено специа-
лен. В него се подвезаваха красиви млади 
момичета, които под опеката на безскру-
полни сутеньори бяха откарвани със скъ-
пи возила в столицата и другите близки 
градове за да проституират. На същият 
етаж имаше изградена и снимачна пло-
щадка, на която се снимаха порно клипо-
ве. Целият етаж беше отделен със стра-
нични  стълби и достъпът до него беше 
пазен от въоръжени бодигардове.

Официално парцелът се водеше при-
тежание на италиански бизнесмени, кои-
то щедро плащаха на местната власт за да 
не бъдат обезпокоявани.             

В детският център на този комплекс 
беше настанен и малкият Гошко, който вече 
беше свикнал с новото си име Георгиус. 

Тук условията бяха наистина добри. 
За децата които бяха около двадесет на 
брой се грижеха опитни възпитатели. Не 
им липсваха и развлечения, но не знаеха 
какво се случва отвъд високата ограда. За 
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тях живота беше това, което им представяха 
техните учители и възпитатели. Изучаваха 
общи дисциплини и въпреки, че говореха 
само на гръцки език, преподавателите на-
блягаха изключително много на английския 
и спорта. Такива бяха изискванията наложе-
ни от шефовете, защото така шанса за про-
дажба на децата нарастваше, а и цената се 
вдигаше. Системата работеше безупречно 
и много бездетни семейни двойки от цяла 
Европа идваха тук за да си вземат дете за 
осиновяване. Контактите се осъществяваха 
чрез доверени и подставени лица. Транс-
ферът се провеждаше с прецизна точност 
и строг контрол, при  което клиентите бяха 
изключително доволни, независимо от ви-
соката цена която плащаха.  

                 *

Този ден, Свен си тръгна от работа доста 
по-късно. Освен в участъка си, имаше рабо-
та и на новото си работно място.

Сияеше от радост. Още през деня иска-
ше по телефона да сподели със съпругата 
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си новото стъпало което зае в кариерата, 
но се въздържа. Предпочете да и́ го каже 
в очите, за да изпита още по-голямо удо-
влетворение от успеха си. 

Преди да се прибере купи голям букет 
с цветя за любимата си и още щом оста-
ви колата пред къщата на бегом изкачи 
стълбите. Отвори вратата и извика: „Клер, 
скъпа моя, ела да видиш каква изненада 
съм ти приготвил!”

Вместо съпругата му от трапезарията 
излезе гувернантката на дома.

— Вера, къде е Клара?
— Господине, още не се е прибрала.
— Как така? Не е ли вкъщи?
— Не, господине. Няма я.
„Нещо се е случило със съпругата 

ми...” – прошепна на глас и пое към близ-
кото полицейско управление.                 

Младият мъж разказа всичко с най-
големи подробности.

Шефът на полицейското управление, 
г-н Френдс Едман веднага извика при 
себе си двама следователи. Запозна ги 
със случая и разпореди незабавно да се 
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заемат с издирването на Клара Нансен. 
Свен, най-много се обвиняваше за това, 

че в този ден изобщо не и́ позвъни. 

                   *
В комисията по правни въпроси към Ев-

ропарламента се разискваха нови мерки, 
свързани с голямата миграционна вълна 
навлизаща в Европа през Италия, Гърция и 
България. След многото дискусии и пред-
ложения, Председателят – Валтер Карлсон, 
даде един час почивка и тръгна към каби-
нета си. Искаше на спокойствие да осмис-
ли някои от мненията и предложенията на 
колегите си от комисията.Влезе и затвори 
вратата. В този момент се обади дъщеря му. 
Това което чу, го втрещи. Веднага позвъни 
на зет си. 

— Алфред, току-що ми се обади Клара. 
Вярно ли е, че е отвлечена?

— Валтер, няма да те лъжа... Вярно е. 
— Какво значи, че няма да ме лъжеш? 

В твоите ръце сме поверили дъщеря си. Ти 
трябваше да се грижиш за нея, а си допус-
нал да бъде отвлечена?!
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             *
В осем часа вечерта, на летище Гьо-

теборг се приземи самолета от Брюксел.
Г-н и г-жа Карлсон излязоха от тер-

минала и взеха такси. Жената се обади на 
брат си и каза, че пътуват към дома си, 
където ще го чакат. 

На входа ги  посрещна, Вера-гувер-
нантката. 

— Къде е, Свен? – попита мъжът.
— Горе е господине, ей сега ще го из-

викам.
— Недей, ние ще се качим.
Свен, чу шума и излезе. Видя тъста и 

тъща си, и леко притеснен ги посрещна.
— Здравейте. Добре дошли! – каза 

той, но отговор не последва. 
Заедно се качиха на втория етаж и 

влязоха в хола. Седнаха около голямата 
маса в хола и известно време мълчаха.

— Свен, какво става тук? – започна 
разговора възрастният мъж.

— Ами, и аз не знам.
— Как така не знаеш? Става въпрос за 
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съпругата ти?
— Наистина не знам къде е. От онзи ден 

полицията я издирва и чакам да се обадят.
— Виж какво, Свен. За теб тя може да 

е съпруга, но на нас тя ни е дете. Как може 
да не се обадиш и да ни кажеш, че Клара 
е изчезнала? За мен това е пълна безотго-
ворност!

— Г-н Карлсон.
— Не ме прекъсвай! Знаеш ли, че дъще-

ря ни е отвлечена? Не! Защото чакаш някой 
полицай да дойде и ти го каже. А знаеш ли, 
кой е похитителят? Също, не! Но аз знам!

                         *

Пена Костова, полагаше неимоверни 
усилия за да научи гръцкия език. Срещаше 
огромни трудности особено в граматиката, 
която дори и на български никога не беше 
изучавала, но все пак успяваше да се разби-
ра с клиентите в магазина където работеше. 
С шефката си – Дора, много си допаднаха. 
Двете толкова свикнаха една с друга, че 
понякога ако не се видеха за няколко часа, 
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започваха да се търсят. Късметът в това 
отношение беше на нейна страна, но в 
опитите да открие сина си срещаше мно-
го спънки.

При първото си отиване в курортно-
то селище и́ беше доста трудно да открие 
местонахождението на комплекса „Сент-
рал поинт”. Разпитваше хората в магази-
ните и успя да го намери, но на порта-
ла не и́ разрешиха да влезе. Какво ли не 
опита, но охранителите бяха безкомпро-
мисни.   Няколко пъти ходи до там, но от-
ново не беше допусната вътре. Молеше 
се, плачеше и се кръстеше пред бариера-
та, но всичките и́ опити поне да разбере 
нещо за сина си оставаха напразни. Слу-
жителите вече я бяха запомнили и при 
последното и́ появяване я заплашиха, че 
ако отново се появи, ще я арестуват.

Беше в безизходица. Не искаше да 
търси помощ от полицията, защото може-
ше да я издирват за убийството на мъжа 
и́. В тази ситуация никой не можеше да 
и́ помогне. Налагаше се отново да чака. 
Надяваше се, че с времето ще я забравят 
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и тогава отново ще може да опита.
Често вечер седнали в двора, ба́рба 

Адо́нис /както Пена наричаше хазяйна /, 
коментираше политическата обстановка в 
страната. Той беше преживял режима на 
военната хунта в страната през 70-те години 
и налаганите в момента от правителството 
антикризисни мерки, го изпълваха с гняв. 
Разбиранията му за демократично управле-
ние се свързваха с повече социални придо-
бивки за хората, каквито обещания предла-
гаше новата политическа партия „СИРИЗА”.

Ромката не разбираше от политика, но 
предстоящите промени за изгонване на 
монополистите, отнемане на имотите от 
чуждестранните инвеститори и борбата с 
корупцията я обнадеждаваха. Вътрешно се 
надяваше, че обещаваните от новата пар-
тия промени, ще и́ дадат шанс да получи 
достъп до приюта за деца, където вероятно 
се намира нейният Гошко.
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 *
След като партия „СИРИЗА” спечели 

изборите и състави кабинет, започнаха 
бързи реформи в Гърция. 

В началото на месец март, в непри-
стъпния до момента комплекс „Сентрал 
поинт”, с автобус на Държавния финан-
сов надзор ескортиран от полицейски ав-
томобил, пристигна голяма група инспек-
тиращи. 

Още същия ден децата бяха отведе-
ни и настанени в селището за изоставени 
деца „Занне́йо. 

                        *

Пена, живо се интересуваше от хода 
на проверката в комплекса. С внимание 
следеше новините съобщавани по ради-
ото, но не всичко разбираше. Това на-
лагаше, вечер след работа подробно да 
разпитва ба́рба Адо́нис. Той не отказваше 
и като добър оратор доста компетентно 
представяше събитията.

Мургавата жена слушаше окуражи-
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телните слова с които възрастният човек 
я успокояваше и чувстваше, че наближава 
момента в който ще прегърне скъпата си 
рожба.

                    *
          
В първия понеделник на месец октом-

ври,  Гьотеборгският университет за поре-
ден път отвори врати и тържествено по-
срещна своите възпитаници.

За Клара този ден беше изключително 
важен. Тя от малка възприемаше учебните 
сгради като храмове, а преподаването в тях 
за нещо много свято. 

Сега отново стоеше сред колегите си и 
слушаше пламенното приветствие от рек-
тора на университета. Този път обаче беше 
по-различно. Шокът който преживя даде 
силно отражение върху психиката на мла-
дата жена и въпреки че най-редовно при-
емаше лекарствата си, не можеше да се от-
ърве от лошия спомен. 

Постоя известно време, но не издържа 
и си тръгна.
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На следващия ден отново отиде в 
университета и взе програмата си за 
учебните занятия. Закупи си необходи-
мата литература за подготовка и започ-
на редовно да посещава лекциите и уп-
ражненията. В началото и́ беше трудно да 
се съсредоточава над учебния материал, 
но постепенно се отпусна и се успокои. 
Дори заниманията започнаха да и́ доста-
вят удоволствие и усмивка отново озари 
лицето и́. 

Свен сияеше от щастие. Приятните 
мигове в къщата отново се възцариха и 
всичко си дойде на място. 

               *
Всъщност нещата не стояха така...
Коледният празник беше тържестве-

но отпразнуван от всички християни по 
света, но не и от двете семейства – въз-
растното Карлсон и младото – Нансен.

Мрачното настроение на Клара от 
преживяния шок, повлия на общата ат-
мосфера. Дори вуйчото, който дойде на 
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гости за да сподели празника с най-близки-
те си, не можа да почувства тази тържест-
веност, която цареше във всеки друг дом. 
Разбираше, че има нещо необичайно в тази 
къща, но не смееше да попита. Вера, също 
се опитваше да внесе разнообразие и да 
разведри обстановката, но не се получава-
ше. Малко преди полунощ тя се извини и 
се оттегли, а г-н Асплунд, смутолеви нещо 
което никой не разбра и си тръгна.

Новата 2015 година също настъпи някак 
спонтанно за двете семейства. Основната 
тема отново беше насочена към дилемата 
дали младите да си осиновят дете или да 
продължат живота си без родителски анга-
жименти. Клара сподели мнението на про-
фесор Петерсон, че ако евентуално решат 
със съпруга си да осиновят дете, то най-до-
бре би било, то да бъде от Южна Европа. В 
разговорът се включи и гувернантката. Без 
да налага мнение тя спомена, че в това от-
ношение би могъл да помогне Ко́стас, който 
е от Атина и най-добре е запознат с гръцки-
те закони, а вероятно знае къде има домове 
за изоставени деца.
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Този откровен разговор постепенно 
разведри обстановката. Мрачното изра-
жение на Клара се проясни и дори усмив-
ка озари лицето и́, а тягостната обстанов-
ка се смени от ведро настроение.

Темите за разговор се насочиха в дру-
ги насоки. Поговориха за работата на Свен 
и ангажиментите които му предстояха на 
новия служебен пост. Обсъдиха въпроса 
със следването на Клара и прецениха, че 
в резултат на многото пропуснати лек-
ции,  най-добре ще бъде да прекъсне и 
презапише годината. Възрастният мъж 
от своя страна разказа за новите проекти 
свързани с развитието на държавите от 
Евросъюза и безпокойството обхванало 
всички европартньори породено от  фи-
нансовата нестабилност  на Гърция в мо-
мента и нарастващият поток от бежанци 
към Европа

                       *
През следващите дни, Клара провери 

в интернет кои институции в Гърция се 
занимават с въпросите на осиновяване-
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то. След това се свърза с някои от тях и си 
осигури приемни часове.

                    *
        
Отново настъпи пролетта – красива, све-

жа и цветна.
С нея долетя и добрата новина. Клара и 

Свен, получиха одобрение от Социалното 
министерство на Гърция, че на място могат 
да кандидатстват за осиновяване.

Радостта на двамата съпрузи беше без-
гранична. Веднага направиха план, още 
следващата седмица да заминат за Атина.

                   *
Комплексът „Занне́йо”, беше като истин-

ски малък дворец за палавниците. Сред ве-
личествени палмови дървета, симетрично 
бяха разположени разноцветни постройки 
обиколени от малки фонтанчета. По-встра-
ни бяха изградени всевъзможни спортни 
съоръжения и оградени площадки за игри. 

На втория етаж в една от сградите ги по-
срещна управителката на комплекса. Пока-
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ни ги в кабинета си и на английски език им 
разказа за историята на дома. След това 
им предложи, докато чакат идването на 
служителите от местната социална служ-
ба, да разгледат част от помещенията.  

Малчуганите бяха разделени в четири 
групи според възрастта им. Помещенията 
в които играеха бяха просторни и светли. 
Вместо плътни стени, помещенията бяха 
преградени от прозрачни пана и през 
тях се виждаше всичко в стаите. Гледката 
беше невероятно вълнуваща.

Клара, избра групата на най-малките. 
Заедно със съпруга си тихичко влязоха и 
се спряха до вратата. Малчуганите обаче 
ги забелязаха и спряха играта. Втренчиха 
очудените си погледи в тях, но възпита-
телката ги подкани да продължат и играта 
отново продължи, допълвана от пискли-
вите им гласчета.

Младата жена огледа децата и на мо-
мента погледът и́ се спря на едно от тях. 
Беше на възраст около две годинки. На 
ръст беше колкото останалите деца, но 
имаше нещо което го отличаваше от дру-
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гите. Въпреки неоформените черти, то из-
лъчваше някакъв магнетичен чар.

Клара се приближи до него, а то се спря 
и я погледна право в очите. Побиха я тръп-
ки. Разтрепера се. Изведнъж почувства, че 
това беше детето, за което бяха прекосили 
цяла Европа. 

Свен, реших! Това ще бъде нашето оси-
новено дете, а като се приберем в Гьоте-
борг, ще го прекръстим на Георг.

         *
Проверката на инспектиращите в лук-

созния комплекс „Сентрал поинт” продъл-
жи доста по-дълго от очакваното. Бяха ус-
тановени множество груби нарушения и 
голяма част от персонала беше привлечен 
под съдебна отговорност.

За пореден път, Пена отиде в Ска́ла. От-
ново беше сама и отново не можа да по-
лучи никаква информация за детето си. 
Единственото нещо което все пак успя да 
изкопчи от една служителка беше, че деца-
та са изведени от това място, но не и къде 
са преместени. 
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Прибра се вкъщи съкрушена. Влезе в 
стаята си и се тръшна на леглото. Чувст-
ваше се на края на силите си. Не можеше 
да се примири със собствената си немощ. 
Омръзнало и́ беше да чува само лъжи. 
В крайна сметка, цяла година прекара в 
тази страна, а все още не знаеше къде се 
намира детето и́. Замисли се и за другите 
си деца. Остави ги в България и не знаеше 
какво се случва с тях. Повери́ ги на най-
голямата си дъщеря, но и тя беше дете. 
„Божичко, какво направих?” – започна 
сама да се упреква. – „Нима в името на 
едно от децата си, трябваше да изоста-
вя останалите? Каква майка съм аз? Убих 
мъжа си в името на едно от децата ми, а 
за останалите не помислих...”

Хвана се за главата и избухна в неудър-
жим плач. Дълго плака, докато тялото и́ се 
изтощи. Отпусна се и неусетно задряма. 

                       *
Три дни по-късно, в терминала на 

Атинското летище, двете българки седяха 
и чакаха самолета за Гьотеборг.
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— Доре, толкова неща направихте за 
мен – каза Пена. – Дори ми купи билета за 
полета. Не трябваше да го правиш. Имам 
достатъчно спестени пари.

— Стига, моля те. Това сме го обсъдили 
със съпруга ми. В знак на уважение към теб 
и като награда за труда ти през тези месеци, 
ти правим този подарък.

— Не знам как да ви се отблагодаря? 
Вие сте толкова добри хора и заслужавате 
най-голямото щастие на света, но какво аз 
мога да направя за вас?

— Нищо не е необходимо да правиш. 
Пожелавам ти да намериш сина си и вина-
ги да бъдеш до децата си. Това, че си една 
истинска майка е много повече от това, да 
подадеш ръка на човек изпаднал в затруд-
нение. Ние направихме това което можа-
хме, а от теб се очаква да направиш много 
повече. Сега аз ще тръгвам. Пожелавам ти 
лек полет и се обаждай. Дано, Бог те закри-
ля в благородната ти мисия.

Двете сънароднички се прегърнаха и 
просълзени се разделиха.   
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                         *

Малко след пет часа следо́бед, само-
летът пристигащ от Атина се приземи на 
летище „Ландветер” в Гьотеборг.

Салонът на големия „Боинг” беше из-
цяло запълнен. 

Пена за първи път се качваше на са-
молет, но не изпита страх. Мястото и́ беше 
до един от страничните люкове. Гледайки 
навън, тя се радваше като малко дете на 
пухкавите облаци над които се носеха. В 
момента забрави за всичките си трево-
ги и душата и́ се изпълни със смесица от 
блян и възторг.

                   
                       *

Цяла седмица българката прекара на 
гарата в Гьотеборг. Възползваше се мак-
симално от всички удобства които това 
място и́ предлагаше и беше доволна. По-
някога минаваха полицаи, но не я зака-
чаха. 
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След тези няколко дни успя да открие 
един хостел в близост до пристанището на 
града. Със собственичката се разбра на гръц-
ки. Предплати за месец напред и се настани. 
Условията не бяха нещо особено, но в срав-
нение с дървената пейка на която спа на га-
рата, тук имаше меко легло и топли завивки.

                 *
Както често се случва в живота, Съдбата 

подаде ръка на тази истинска майка, която в 
крайна сметка успя да открие сина си. 

За жалост срещата на детето с непозна-
тата жена – родната му майка, беше повече 
от драматична, но до финала предстоят още 
много премеждия, любов, мъка, разочаро-
вания и щастливи мигове, които оставям на 
драгия читател да открие сам, прочитайки 
целия роман.  

       *    *    *


